
‘De lĳntjes tussen inwoners en medewerkers zĳn
kort, waardoor we wat sneller kunnen schakelen 
bĳ vragen’, vertelt Corel. ‘Uiteraard moeten 
mensen wel even bellen voor een afspraak om
grofvuil op te halen. Dat kan niet de volgende dag,
dat moet ingepland worden voor de week erop.
Maar het nummer is gratis en het ophalen ook.’ 

‘Wel vragen we de mensen maximaal één kuub,
goed bĳeengebonden aan te bieden. Ik kan uit 
ervaring vertellen: we komen van alles tegen. 
Een hele huisraad op straat of een dame die de 
tegels in de GFT-container had gedaan: ‘de tegels
komen uit de tuin, dus dan is het toch tuinafval?’.
We raden mensen dan vriendelĳk aan 
www.afvalscheidingswĳzer.nl te raadplegen.’

Aanpoten
Chaudron: ‘Ik heb bĳ diverse gemeenten ervaring
opgedaan, maar het is leuk dat Voorschoten een
eigen buitendienst heeft. We verzorgen alles: van
grofvuil ophalen tot de vlag op de kerktoren zetten
voor Koningsdag. Als we strooidiensten hebben, 
is het wel even aanpoten. We rĳden van acht tot 
elf uur ’s avonds en ’s ochtends starten de 
ophaaldiensten  weer om kwart voor acht.’ 

Schoonmaak en afval ophalen
‘De buitendienst verzorgt het leegmaken van 
ondergrondse containers, schoonmaken van de
wegen, onkruid weghalen en het leegzuigen van
kolken’, vertelt Corel. ‘En denk ook aan het legen
van de prullenbakken en hondenpoepbakken. Wĳ

vinden het niet erg dit te doen, maar vinden het
wel prettig als mensen ook een beetje meedenken.
Bĳvoorbeeld door niet alle afval in één bak te
gooien, maar waar mogelĳk dit netjes te scheiden.
In principe laten we bakken ook staan die niet goed
worden aangeboden. Je krĳgt meer zicht op het
nut van scheiden als je bĳ de verwerkingsbedrĳven
komt. Als je een lading komt brengen met van alles
door elkaar, duurt de verwerking langer en het
kost meer. Dat is toch zonde van de gezamenlĳke
afvalheffing, die daardoor omhoog gaat. Bovendien
kunnen grondstoffen niet meer opnieuw gebruikt
worden.’

Samen sterk
De totale buitendienst van de gemeente heeft zo’n
37 mensen in dienst. Bĳ de dienst reiniging en 
inzameling werken dertien mensen en drie mensen
van Prevalu. Een organisatie die zorgt voor de ver-
binding tussen werkgevers en unieke mensen die
werk zoeken. ‘Het werken met fijne collega’s, het
elke dag buiten zĳn en het meewerken aan een
schoon Voorschoten maken dit werk nuttig en
leuk’, besluiten de mannen. ‘Samen maken we het
verschil!’ www.voorschoten.nl/afval

‘Je komt van alles tegen’
‘De gemeente Voorschoten doet veel zelf als het gaat om afval ophalen, 
groenwerk, strooidiensten en aanverwante klussen. Dat maakt het werk 
afwisselend’, vertellen Marcel Chaudron en Toby Corel, beiden chauffeur/belader.
‘We hebben contact met de mensen en weten wat er speelt.’

WIST U DAT...
... bouw en sloopafval naar het 

afvalbrengstation van 
Avalex moet? Kĳk op

www.avalex.nl/milieustraten 
voor de openingstĳden.

GROF 
HUISHOUDELĲK 

VUIL
Twee keer per week halen we 
gratis grofvuil op. Inwoners 

kunnen online een afspraak maken 
via www.voorschoten.nl/

afval-grofvuil. 

Toby Corel en Marcel Chaudron rĳden dagelĳks door de straten van Voorschoten.


